
Frisörlicens
I Sverige finns idag inga krav eller kontroller på den som utövar frisöryrket, vem som helst kan  
arbeta som frisör eller driva salong utan varken kunskap eller utbildning. I branschen används 
olika typer av kosmetiska produkter som innehåller starka kemiska preparat. Okunskap om 
dessa kan leda till brännskador, allergiska reaktioner, hudirritationer, eksem och problem med 
luftvägarna hos både kund och utövare. 

Frisörernas Yrkesnämnd (Fyn) utfärdar frisörlicensen och representerar branschens parter  
Handelsanställdas förbund och Frisörföretagarna. Fyn har i samarbete med Kosmetik- och  
Hygienföretagen samt Stylist & Frisörlärarförbundet arbetat fram en frisörlicens.  
Licensen bygger på branschens yrkesprov, gesällprov. Genom både praktiskt och teoretiskt 
prov intygas de grundläggande kunskaper som krävs för yrket. 

Målet med licensen är att bevara hantverket, höja statusen och öka lönsamheten i branschen.  
Vi vill att fler utbildar sig till frisör och att frisörer ifrån andra länder enkelt skall kunna arbeta i  
Sverige. Frisörlicensen är en kavitetsgaranti som intygar utbildning och behörighet och som 
bidrar till konkurrens på lika villkor. 

Licensen är utformad som ett körkort och skall sitta på frisörens spegel väl synlig inför kunden.  
Det går att uppvisa upp till sex behörigheter på licensen beroende på erfarenhet. 



Utbildningar som idag leder till behörig frisör
Gymnasieskolan, Hantverksprogrammet inriktning frisör - Yrkesvux inriktning frisör 
Det finns kommunala och fria gymnasieskolor som leder till frisöryrket. När grundutbildningen 
är klar avläggs ett praktiskt delprov och ett teoriprov. (Frisörlicens A.) Efter det följer färdigut-
bildning på ett frisörföretag i 3000 timmar innan det slutliga gesällprovet avläggs som leder till 
behörig frisör. (Frisörlicens AB.)

Godkänd privat frisörutbildning 
Det finns ett drygt tiotal godkända privata frisörutbildningarna i Sverige, dessa har blivit gran-
skade av Frisörernas Yrkesnämnd och uppfyller de krav som ställs för en godkänd skola. Efter 
grundutbildningen avläggs ett praktiskt delprov samt ett teoriprov. (Frisörlicens A.) Efter det 
följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 3000 timmar innan det slutliga gesällprovet avläggs. 
(Frisörlicens AB.)
 
Företagsförlagd traineeutbildning  
Det går även att bli frisör genom traineeutbildning där man hos ett frisörföretag lär sig frisöryr-
ket med en behörig frisör som handledare. Traineetiden är totalt 5000 timmar. Efter 2000 tim-
mar avläggs delprov och teoriprov. (Frisörlicens A) och efter ytterligare 3000 timmar avläggs det 
avslutande gesällprovet. (Frisörlicens AB.)



Validering
I frisörbranschen finns två modeller av validering för frisörer med utbildning ifrån ett annat land.

Den ena modellen är en branschvalidering av yrkeskunskap som anordnas av Frisörföretagarna. 
Modellen används då yrkesbevis saknas eller när landet inte uppfyller Fyns krav på utbildning 
och yrkesprov. 
Sju praktiska moment samt ett teoretiskt prov avläggs. (Frisörlicens A.) Därefter kan resterande 
gesällprov med åtta praktiska moment avläggas. (Frisörlicens AB.) 

Se bilaga 1:1,1:2, kriterier för branschvalidering. 

Den andra modellen innebär att Fyn granskar andra länders utbildningsmodeller, yrkesprov 
samt yrkesbevis. Dokumenten tas fram och översätts till engelska eller svenska av frisören. 
Anses landet motsvara den svenska utbildningsstandarden kan ett nytt land godkännas för fri-
sörlicens. På licensen står landskoden för det godkända landet. 
Den frisör som har en utbildning ifrån ett godkänt land, kan ansöka om sin frisörlicens direkt. 
(Frisörlicens AB.)

Bifogat finns en lista på de länder som i dagsläget är godkända av Fyn och där frisören kan an-
söka om en svensk frisörlicens och på så vis bli behörig som frisör i Sverige. 

Se bilaga 2:1, godkända yrkesbevis ifrån andra länder, motsvarande den svenska standarden.



Kontakta Frisörernas Yrkesnämnd och Frisörföretagarna.

Vi svarar gärna på frågor och hjälper frisörer till behörighet och frisörlicens!

Ulrika Emanuelsson        Staffan Westman

Frisörernas Yrkesnämnd       Frisörföretagarna

Dalagatan 7                 Dalagatan 7

Box 626        Box 626

101 32 Stockholm       101 32 Stockholm

ulrika.emanuelsson@frisor.se     staffan.westman@frisor.se

08-557 602 90        08-445 88 03



Branschvalidering, kriterier 
DH Dam eller herrmodell 
D Dammodell  
H Herrmodell 

Alla moment ska beskrivas i förväg skriftligt och muntligt: 

Permanentrullning: Spolval och rullningsteknik  
Färg: Recept, appliceringsteknik och önskat resultat  
Klippmoment: Strukturteckning för färdigt resultat  
Designmoment: Skiss eller bild på färdigt resultat 

Ingen sektionering/ uppdelning innan start. Håret ska vara i naturligt fall. Moment 1 och 5 ska 
schamponeras på plats. Nackhår, öronhår och andra orenheter ger minus på helhetsintrycket. 

Moment 1 

Permanentrullning på docka | DH  
Det skall göras en permanentrullning på bas med traditionella spolar för en tänkt behandling. 
Allt hår ska vara upprullat från topparna till hårbotten. Momentet startas i blött, bakåtkammat ut-
gångsläge. 

Betyg: A – F  
Tid: 45 min. 

Moment 2 

Teoretiskt prov  
50 teoretiska frågor om frisöryrket. Klippteknik, kemi, färg, design, företagande, arbetsmiljö samt 
frågor ur riksavtalet för frisörbranschen. Gällande avtal får användas som stöd. 

Betyg: C= godkänt  
Tid: 60 min. 

Moment 3 

Färgning och damklippning | D  
Det skall göras en utväxtfärgning, på ett hår med minst 25 % vitandel beräknat över hela huvu-
det och en utväxt på minst 2 cm. Resultatet ska uppvisa en jämn färg från hårbotten till topparna 
i hela håret/ respektive sektion. Hårets slutresultat får inte vara mörkare än ljushetsläge 4. Korri-
gering av ej täckta strån är inte tillåtet. Moment 3 och 4 ska utföras på samma modell. 

Valfria färgprodukter  
Betyg: A-F 

Moment 4 

Damklippning | D  
Allt hår ska klippas minst 2 cm och innehålla minst 2 olika klippsätt och vid behov vara effilerat.
Efter klippningen ska 50 % av håret ha en längd av minst 5 cm. Direkt efter klippningen stylas 
håret till en klädsam frisyr. 

Valfria verktyg  
Betyg: A-F  
Tid: 135 min. (klippning & färgning inklusive verkningstid) 

Bilaga 1:1



Moment 5       

Frisyrdesign festfrisyr | D  
Det ska göras en valfri festfrisyr anpassad till modellen, håret får inte nudda axlarna. Frisyren 
ska innehålla djup, volym och vara hållbar. Hela håret ska formas/ byta textur, förutom kortare 
partier som kan ändra riktning. Hårprydnader är tillåtna men får ej dominera. Ev. prydnad ska 
vara väl fastsatt. För övrigt inga nålar, spännen, flätningar eller tvinningar i färdigt resultat. 

Valfria verktyg  
Betyg: A-F  
Tid: 60 min. (exkl. ev. torktid i torkhuv) 

Moment 6 

Herrklippning med finish i nacken | H  
Det ska klippas en frisyr med finish, gradering från 0 mm i nacken och med en jämn övergång 
till hjässan. Även en jämn övergång från sidorna till hjässan. Det ska vara rena markeringar på 
sidorna, runt öronen och ner till nackens finish. Allt hår ska klippas minst 2 cm, resultatet ska 
vara minst 3 cm på hjässan och vid behov vara effilerat. Direkt efter klippningen stylas håret till 
en klädsam frisyr. 

Valfria verktyg  
Betyg: A – F  
Tid: 60 min. 

Moment 7 

Skägg och mustaschdesign | H  
Det ska klippas och formas ett helskägg med rena markeringar vid kind, hals och överläpp. 
Vid bedömningen tas hänsyn till att helhetsintrycket stämmer väl med modellens ansiktsform. 
Utgångsläget ska vara minst 2 cm, mustasch minst 1 cm och utan markeringar. Resultatet ska 
innehålla minst 2 olika klippsätt. 

Valfria verktyg  
Betyg: A – F  
Tid: 30 min. 

Pris validering: 3 000 kr 

Vid frågor om branschvalidering kontakta ubildningskoordinatorerna på 
Frisörföretagarna: 

Lotta Linde, 08-445 88 09. 

Annette Fogelmark, 08-445 88 13.

Bilaga 1:2



              

Godkända yrkesbevis från andra länder, motsvarande den svenska standarden:

SVERIGE - Frisörlicens, gesällbrev, mästarbrev, yrkesprov 

NORGE - Svennebrev, Mesterbref

DANMARK - Svennebrev, Mesterbrev

FINLAND - Yrkesexamen, högre yrkesexamen

ISLAND -  Sveinsbrèf -Meistarabrèf

TYSKLAND - Motsvarande gesällbrev,  Meisterbrief

FRANKRIKE - CAP Certificat d Aptitude Professionnel (A), BP Brevet Professionnel (AB)

POLEN - Czeladnika

HOLLAND - Motsvarande gesällbrev, mästarbrev

ÖSTERRIKE - Motsvarande gesällbrev, Meisterbrief

SCHWEIZ - Motsvarande gesällbrev

BELGIEN - Motsvarande gesällbrev

BOSNIEN - Motsvarande gesällbrev

ESTLAND - Motsvarande gesällbrev

LETTLAND - Motsvarande gesällbrev

LITAUEN - Motsvarande gesällbrev

ENGLAND - Diplom City of Guild 

USA - Utah, License

USA -Texas, License

USA - Kalifornien , Reneval License

USA - Virginia, License

USA - New York, License

USA - Maine, License

USA - South Carolina, License

RYSSLAND  - Licens

AUSTRALIEN - Tafeceritikat nivå 3

                                                                                            Bilaga 2:1


